
22 CZERWCA (poniedziałek) 

Temat: Słuchanie opowiadania „Letnie opowieści – na plaży” Małgorzaty Szczęsnej.  

Przebieg: 

1. Na początek proponuję zabawę muzyczno – ruchową do piosenki „Spoko loko – 

tańce połamańce”  https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 

 

2. Słuchanie opowiadania „Letnie opowieści – na plaży” M. Szczęsnej. 

 

Jest lato, gorąco, a my jesteśmy na plaży. My, to znaczy moi rodzice, 

brat, siostra i ja Ada. Rozkładamy się nad samą wodą. Tata i ja robimy piękny 

zamek z piasku – z fosą, mostem zwodzonym i czterema wieżami. Mateusz 

i Karinka grają w piłkę plażową. Później biorą materac i idą do wody. Leżą na 

brzuchu i ruszają rękami w wodzie, by odpłynąć od brzegu. Mama, mimo że 

zaangażowana jest w treść czytanej książki, nagle zrywa się i krzyczy. My 

z tatą wstajemy i patrzymy, jak materac z Matim i Karinką szybko się oddala. 

Ratownik też to zauważa i głośno gwiżdże. Moje rodzeństwo odwraca się, 

zawraca materac i płynie już w naszym kierunku.  

– Patrzyliśmy w tę stronę, w którą płynęliśmy. Gdy usłyszeliśmy 

gwizdek i odwróciliśmy się, byliśmy zdziwieni, że jesteśmy tak daleko – 

tłumaczy się Mateusz.  

– Nie przypuszczaliśmy, że tak szybko oddalimy się od brzegu – mówi 

zdyszana Karinka. Kładą się na kocach, a ja bawię się zamkiem z piasku. 

Podchodzą do mnie dzieci, których rodzice leżą koło nas.  

– Jaki piękny zamek! Możemy się z tobą pobawić?  

Kiwam głową. Najstarsza dziewczynka – Kaja, przynosi wodę 

w wiaderku i dolewa do fosy. Wtedy chłopcy – Dominik i Alek, kładą patyki. 

Obserwujemy, jak płyną. Woda wsiąka w piasek, patyki nieruchomieją.  

Po chwili zabawy dzieci podchodzą do swoich rodziców. Kaja bierze 

pieniądze i cała trójka idzie kupić lody. Lodziarz oddala się, więc dzieci 

podbiegają do niego. Z lodami w dłoni rozglądają się dookoła. Kaja przeciera 

dłonią oczy, pewnie płacze. Bierze Dominika i Alka za dłonie. Nie wie, w którą 

stronę iść, ale trzyma mocno chłopców, by nie zgubili się w tym tłumie ludzi, 

koców, materacy.  

– Mamo, te dzieci, z którymi się bawiłam, zgubiły się. Nie wiedzą, 

w którą stronę wrócić do rodziców – pokazuję dłonią miejsce, w którym stoją.  

Mama szybko rusza na pomoc. W kilku susach pokonuje odległość do 

dzieci. Przykuca, coś mówi, uśmiecha się i wskazuje dłonią nasze stanowisko. 

Ja z daleka macham do nich ręką. Kaja rozchmurza się i pewnie idzie do 

rodziców.  

3. Rozmowa na temat wiersza (zadawanie pytań). 

- Dokąd wyjechała Ada z rodziną? 

- W co bawiły się dzieci? 

- Co się stało, gdy Mateusz i Karinka pływali na materacu? 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I


- Co zrobili, gdy usłyszeli gwizdek ratownika? 

- Kto podszedł do Ady, aby pobawić się zamkiem z piasku? 

- Co się stało, gdy dzieci poszły kupić lody? 

- Co trzeba zrobić, gdy zauważymy, że zgubiliśmy się na plaży? 

- Co powinniśmy powiedzieć ratownikowi? 

- Czy kiedyś byliście w podobnej sytuacji? (Niech dziecko przypomni swój adres 

zamieszkania). 

 

4. Następnie zapraszam do gimnastyki rączek - 

https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w&list=OLAK5uy_nKP7dWj6z3eTLYeLDscl8

RCeqAcIn18_E&index=10&t=0s 

 

 Zabawa popołudniowa 
• Zabawa manualna „Łowienie rybek”.  

Do zabawy potrzebujemy: 

- makaron „rurki” 

- słomki z możliwością wyginania 

Wprowadzamy dzieci do zabawy tłumacząc, że wygięte słomki to nasze wędki, a 

makaroniki to rybki. Jeśli mamy więcej czasu na przygotowanie zabawy, możemy wspólnie z 

dziećmi pomalować makaroniki niczym kolorowa ławica morskich rybek.  

Następnie pokazujemy jak chwycić wędkę (chwyt prawidłowy do trzymania kredki) 

czyli w sprytny sposób w czasie zabawy uczymy prawidłowego chwytu do nauki pisania ☺  

Filmik instruktażowy  =>  https://www.youtube.com/watch?v=rDL2Sg-    wD20&feature=youtu.be 

 

 
 

A teraz łapiemy rybkę, początkowo jak zobaczycie na filmiku nie jest to łatwe zadanie… 

https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w&list=OLAK5uy_nKP7dWj6z3eTLYeLDscl8RCeqAcIn18_E&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w&list=OLAK5uy_nKP7dWj6z3eTLYeLDscl8RCeqAcIn18_E&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rDL2Sg-%20%20%20%20wD20&feature=youtu.be


 
 

Trochę ćwiczeń i możemy urządzać zawody w łapaniu rybek, trenując w ten sposób 
koordynację, prawidłowy chwyt, cierpliwość i współpracę. 

 
 
 

 
 
 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2015/06/lowienierybek-3.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2015/06/lowienierybek-4.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2015/06/lowienierybek-5.jpg


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/06/lowienie-rybek-zabawa-dla-dzieci/ 

 

Życzymy powodzenia i udanej zabawy  ☺ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/06/lowienie-rybek-zabawa-dla-dzieci/
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2015/06/lowienierybek-6.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2015/06/lowienierybek-7.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2015/06/lowienierybek-8.jpg


23 CZERWCA (wtorek) 

Temat: „Lody dla ochłody” – praca plastyczna z płatków kosmetycznych.  

Przebieg:  

1. Zapraszam na krótkie ćwiczenia oddechowe:  

• Rozpędzanie chmurek 

Dziecko leży na podłodze na plecach. Nogi ugięte w kolanach, swobodnie, oparte całymi 
stopami o podłogę, ręce leżą wzdłuż ciała. Dziecko wciąga powietrze nosem, płynnym 
ruchem kolistym unosi ręce - "rozpędzając chmurki" i kładąc je na podłodze za głową. 
Ponieważ ręce nie "rozpędziły chmurek, teraz przy powrocie rąk do pozycji wyjściowej 
dziecko pomaga sobie dmuchaniem "rozpędzać chmurki", wydychając powietrze. 

• Chłodzenie gorącej zupy na talerzu (ręce złożone na kształt talerza), dmuchanie 

ciągłym strumieniem.  

•  Zmarznięte ręce - chuchanie na ręce , bo zmarzły.  

•  Zdmuchiwanie mlecza - długo, aż spadnie ostatnie nasionko.  

• Balonik - naśladowanie dmuchania balona.  

• Wypuszczanie powietrza z balona - długie sssssssss  

• Dmuchanie na balonik, aby nie spadł na podłogę.  

• Lokomotywa oddaje nadmiar pary - fffffffffff lub szszsz. 

 

2. Wykonanie pracy plastycznej „Lody z płatków kosmetycznych”. 

Potrzebne materiały:  

▪ płatki kosmetyczne,  

▪ farby, 

▪ woda, 

▪ pipetki, 

▪ kolorowy papier techniczny, 

▪ brązowa pianka, albo brązowa kartka 

▪ nożyczki, 

▪ brokat oraz kamyki i inne ozdoby do dekoracji 

 

Wykonanie: 

Najpierw trzeba zabarwić waciki, które będą naszymi 

kulkami lodów. Wystarczy odrobinę farby 

rozcieńczyć wodą, a następnie taką miksturą 

polewać waciki.  

Tak przygotowane waciki trzeba wysuszyć. Najlepiej 

jest to zrobić na słońcu, wystarczy wystawić na 

balkon na 2/3 godziny  i gotowe.  



W międzyczasie można przygotować pozostałe elementy. Z pianki (brązowego papieru) 

wycinamy rożki (wafelki) i naklejamy na kolorowe kartki. Potem nakładamy już tylko lody i 

dekorujemy według smaku :)  POWODZENIA ☺ 

 

 
 
Źródło: https://dzieciakiwdomu.pl/2015/07/lody-praca-plastyczna-na-upalne-dni.html 

 

3. Polecam zabawę z pokazywaniem ☺ 

 

Pada deszczyk 

Pada deszczyk, pada, pada, (kucamy i stukamy palcem o podłogę) 

coraz prędzej z nieba spada. (stukamy wszystkimi palcami) 

Jak z konewki woda leci, (uderzamy całymi dłońmi) 

A tu błyskawica świeci… (wstajemy i klaszczemy w dłonie nad głową) 

Grzmot !!! (tupiemy stopami o podłogę) 

Pada deszczyk, pada deszczyk, pada deszczyk. (rękami naśladujemy czarowanie) 

Grzmot! (ręce szybkim ruchem wyrzucamy w prawą stronę); 

Pada deszczyk, pada deszczyk, pada deszczyk. (naśladujemy czarowanie) 

Grzmot! (ręce w lewą stronę); 

Świeci słońce, (ręce w górze) 

pada deszcz. (ręce ruchem falistym opuszczamy w dół, wzdłuż tułowia) 

Już na niebie piękna tęcza jest. (pokazujemy tęczę) 

 

Zabawa popołudniowa 
• A teraz zapraszam na ciekawy eksperyment ☺ 

 

 

Uciekające bakterie/magiczny patyczek 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/07/lody-praca-plastyczna-na-upalne-dni.html


Co potrzebne? 

– mleko lub woda 

– talerzyk 

– mydło w płynie lub płyn do naczyń 

– patyczek do uszu (lub palec) 

– łyżka 

– pieprz lub inne przyprawy, które widać na powierzchni (np. zmielona papryka, 

cynamon) albo barwniki spożywcze 

 

Sposób wykonania: 

Nalej mleko lub wodę na talerz. Dodaj do niego przypraw lub barwników. Zamocz 

palec lub patyczek w mydle lub płynie do naczyń.  Zobacz jak kolory lub przyprawy 

,,uciekają”.  ☺ 

 

•  

 

 



      

 

Źródło: http://przedszkolnepomysly.pl/2020/03/24/domowe-eksperymenty-przedszkolaka/ 

 

Miłego dnia ☺ 

 

24 CZERWCA ( ŚRODA) 

Temat:  „Wakacyjne liczenie” – 

zabawy matematyczne. 

 

Przebieg:  

1. Na powitanie proponuję „ 

Piosenkę o cyferkach” 

https://www.youtube.com/watch?v=JdcGTOAAuKg 

 

2.  „Muszelkowy wzorek”- układanie wzoru z muszelek, wg podanego kodu: 

• Mała, mała, duża, mała, mała, duża 

• Duża, duża, mała, mała, duża, duża. 
 

3.  „Ile kamieni”?- do tej zabawy będziemy potrzebować kilku kamyków. 
Niech dziecko policzy, ile ich zebraliście. Spróbujcie układać z kamyków 
bardziej skomplikowane kształty. Pokaż, że jeśli ułożysz trójkąt, a potem 
dodasz kwadrat, to powstanie domek. Dwa kółka, dwa prostokąty i jest 
samochód. 
Uwaga! Z początku liczcie do 10. Gdy widzisz, że dziecko dobrze sobie z 
tym radzi, próbujcie dalej. Ale nic na siłę! 

4.  „Dwa plus jeden” 
Teraz możecie pobawić się w dodawanie: „Jeśli ja mam jeden kamyk, a ty 

http://przedszkolnepomysly.pl/2020/03/24/domowe-eksperymenty-przedszkolaka/
https://www.youtube.com/watch?v=JdcGTOAAuKg


dwa, to ile mamy ich razem? A jeśli ja teraz zabiorę tobie jeden, ile ci 
zostanie? Ile ja będę miała?”. 

 
5.  Patyczkowe 1,2,3 - potrzebne będą: krótkie i dłuższe patyczki,  sosnowe 

igły. Można wykorzystać wykałaczki, zapałki lub patyczki do nauki liczenia 
(ze sklepu). 

Źródło:  https://mamotoja.pl/zabawy-matematyczne-dla-dzieci-7-zabaw-matematycznych-

dla-dziecka,nauka-liczenia-artykul,4759,r1p1.html 

DLA CHĘTNYCH KARA PRACY:  

 

Źródło:  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UtOx8bJ3&id=1E103910DF482D

9EE10C39245FC1D053B314B82A&thid=OIP.UtOx8bJ3yFozs625hBlj7wAAAA&mediaurl=https

%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F1e%2F18%2F9b%2F1e189bea776667990cce6d23b47

9821c.jpg&exph=591&expw=410&q=karty+pracy+matematyka+przedszkole&simid=6079975

07228336774&ck=23A848140C692BBC9EBCE99F967B1018&selectedindex=3&ajaxhist=0&vt

=0&sim=11 

https://mamotoja.pl/zabawy-matematyczne-dla-dzieci-7-zabaw-matematycznych-dla-dziecka,nauka-liczenia-artykul,4759,r1p1.html
https://mamotoja.pl/zabawy-matematyczne-dla-dzieci-7-zabaw-matematycznych-dla-dziecka,nauka-liczenia-artykul,4759,r1p1.html
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UtOx8bJ3&id=1E103910DF482D9EE10C39245FC1D053B314B82A&thid=OIP.UtOx8bJ3yFozs625hBlj7wAAAA&mediaurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F1e%2F18%2F9b%2F1e189bea776667990cce6d23b479821c.jpg&exph=591&expw=410&q=karty+pracy+matematyka+przedszkole&simid=607997507228336774&ck=23A848140C692BBC9EBCE99F967B1018&selectedindex=3&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UtOx8bJ3&id=1E103910DF482D9EE10C39245FC1D053B314B82A&thid=OIP.UtOx8bJ3yFozs625hBlj7wAAAA&mediaurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F1e%2F18%2F9b%2F1e189bea776667990cce6d23b479821c.jpg&exph=591&expw=410&q=karty+pracy+matematyka+przedszkole&simid=607997507228336774&ck=23A848140C692BBC9EBCE99F967B1018&selectedindex=3&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UtOx8bJ3&id=1E103910DF482D9EE10C39245FC1D053B314B82A&thid=OIP.UtOx8bJ3yFozs625hBlj7wAAAA&mediaurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F1e%2F18%2F9b%2F1e189bea776667990cce6d23b479821c.jpg&exph=591&expw=410&q=karty+pracy+matematyka+przedszkole&simid=607997507228336774&ck=23A848140C692BBC9EBCE99F967B1018&selectedindex=3&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UtOx8bJ3&id=1E103910DF482D9EE10C39245FC1D053B314B82A&thid=OIP.UtOx8bJ3yFozs625hBlj7wAAAA&mediaurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F1e%2F18%2F9b%2F1e189bea776667990cce6d23b479821c.jpg&exph=591&expw=410&q=karty+pracy+matematyka+przedszkole&simid=607997507228336774&ck=23A848140C692BBC9EBCE99F967B1018&selectedindex=3&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UtOx8bJ3&id=1E103910DF482D9EE10C39245FC1D053B314B82A&thid=OIP.UtOx8bJ3yFozs625hBlj7wAAAA&mediaurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F1e%2F18%2F9b%2F1e189bea776667990cce6d23b479821c.jpg&exph=591&expw=410&q=karty+pracy+matematyka+przedszkole&simid=607997507228336774&ck=23A848140C692BBC9EBCE99F967B1018&selectedindex=3&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UtOx8bJ3&id=1E103910DF482D9EE10C39245FC1D053B314B82A&thid=OIP.UtOx8bJ3yFozs625hBlj7wAAAA&mediaurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F1e%2F18%2F9b%2F1e189bea776667990cce6d23b479821c.jpg&exph=591&expw=410&q=karty+pracy+matematyka+przedszkole&simid=607997507228336774&ck=23A848140C692BBC9EBCE99F967B1018&selectedindex=3&ajaxhist=0&vt=0&sim=11


Zabawa popołudniowa:   

Na miłe popołudnie 

proponuję bardzo znaną 

zabawę, można się w nią 

bawić zarówno na dworze 

jak i w domu       

 

 

„Gra w klasy” - trenuje 

koordynację ruchów i 

równowagę – to ważne 

dla prawidłowego rozwoju 

mózgu! 

 

Rodzicu wyrysuj kredą lub wyznacz taśmą schemat (połączone kwadraty jeden 

nad drugim, boczne na ręce, podzielone koło jako głowa), wpisz w pola cyfry od 

1 do 10. Rzucacie kamień, skaczecie po niego raz na jednej, raz na dwóch 

nogach, obrót i z powrotem.  

 

25 CZERWCA (CZWARTEK)                                           

 
Temat: Zapoznanie z piosenką „ Lato na dywanie”. 

Przebieg:  

1. Na początku proponuję zabawę przy muzyce „ Bezpieczne wakacje” 

Piosenka - https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


2. Zachęcam również do obejrzenia filmiku „ Bezpieczne wakacje”- aby 

wszystkie Nasze przedszkolaki bezpiecznie wróciły z letniego wypoczynku 

      

Filmik - https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 

3. Proponuje  również zapoznać się z piosenką „ Lato na dywanie” 

Piosenka - https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ 

„ Lato na dywanie” 

Nadeszło lato, wysłało po wszystkie dzieci dywan latający i zawołało 

ukochane wakacje! Wesoła letnia piosenka w sam raz na zakończenie 

roku szkolnego i początek wakacji! 

Wysłało po nas lato swój dywan latający. 

Buchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzię słońcem. 

Drzewami zaszumiało, ptakami zaśpiewało 

I nasze ukochane wakacje zawołało. 

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami. 

Lato, lato, lato, bądźmy kolegami. 

Lato, lato, lato, lato z przygodami. 

Obiecaj, że zawsze zostaniesz już z nami. 

Będziemy w morzu pływać i w piłkę grać na plaży. 

Piosenki razem śpiewać i razem w nocy marzyć. 

I co dzień na dywanie będziemy razem latać. 

Do wszystkich najpiękniejszych zakątków tego świata. 

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami… 

4. „MOTYL” – relaksacja  

Zapraszam was  w podróż do krainy fantazji, w czasie której spotkacie 

pewne zwierzę. Zwierzę to rodzi się jakby dwukrotnie. Za każdym razem 

wygląda inaczej. Kiedy rodzi się po raz drugi, wtedy może żeglować w 

powietrzu na swoich przepięknych skrzydłach. Często podziwiamy 

wspaniałe kolory i wzory na jego skrzydłach. Nie zdradzajcie, o jakim 

zwierzęciu mówię. Usiądźcie spokojnie, zamknijcie oczy. Oddychajcie 

głęboko i spokojnie. Wyobraźcie sobie, że każdy z was jest zmęczoną 

małą gąsienicą. Leżycie spokojnie i cicho, otuleni mnóstwem cienkich 

jedwabnych nitek – jak pod chroniącą was kołdrą. Podczas gdy śpicie, 

wasze ciało rośnie. Wkrótce nadejdzie czas kiedy wyjdziecie ze swojej 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ


bezpiecznej otoczki jako motyle. Na wiosnę obudzicie się ze swojego snu 

i zobaczycie, jak przez kokon przebija kolorowe światło słońca. Światło to 

jest piękne i ciepłe. Macie ochotę opuścić ciemności swojego kokonu. 

Wyobraźcie sobie, jak kokon otwiera się z jednego końca. Bardzo powoli 

wychodzicie z kokonu, w którym tak długo byliście. Każdy jest teraz 

przepięknym motylem. Siadacie i rozpościeracie swoje skrzydła. Robicie 

to bardzo, bardzo powoli, ponieważ skrzydła są jeszcze wilgotne i muszą 

wyschnąć. Rozpościeracie skrzydła i zauważacie, że są lśniące, kolorowe i 

mają piękne wzorki. Czujecie siłę w swoich małych skrzydłach i chcecie 

sprawdzić, jak można dzięki nim latać. Zaczynacie swój pierwszy lot. 

Zauważacie, że możecie sterować lotem. Upajacie się uczuciem, że 

możecie poruszać skrzydłami. Lecicie w ciepłym słońcu. Wyglądacie jak 

latający kwiat. Dokąd polecicie? (1 minuta).Teraz wiecie, że możecie 

polegać na swoich pięknych skrzydłach. Wylądujcie gdzieś na ziemi i 

otulcie się skrzydłami, jak płaszczem. Przybieżcie teraz swoją ludzką 

postać. Zachowajcie w pamięci lekkość i piękno swojego lotu. 

Przeciągnijcie się, otwórzcie oczy i bądźcie znowu tutaj – orzeźwieni i 

pełni energii. 

           KARTA PRACY DLA CHĘTNYCH 

 



Źródło:  https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/ 

             

Zabawa popołudniowa 

Na miłe popołudnie proponuje wakacyjną zabawę logopedyczną – 

usprawniającą prace narządów mowy, słuchu. 

„Deszczyk” 

Idziemy na spacer – „tup, tup, tup”, zaczyna padać delikatny deszczyk – „kap, 

kap, kap” – dotykamy czubkiem języka różnych miejsc na podniebieniu. Deszcz 

jest coraz mocniejszy – „brzrzrz”, wieje wiatr – „szu, szu, szu, szuuu, uuuuu, łuu, 

łuu”; klaskanie w rytmie ćwierćnut (dziecko powtarza rytm za partnerem). 

Biegniemy i chowamy się pod drzewem – „tup, tup, tup” – wysuwamy szeroki 

język z jamy ustnej i opieramy go na dolnej wardze. 

Deszcz jest jeszcze mocniejszy – „brzrz, szszsz, bummm, trach, trz, trz, trz” – 

tupiemy w rytmie ósemek, uderzamy dłońmi w kolana (dzieci naśladują rytm 

podany przez partnera).  

Wielki skok – „bach!” – koniec ulewy. 

Wychodzi słoneczko, mocno świeci – rysujemy językiem słońce (koło i 

promyczki). Pokazuje się tęcza – kilkakrotnie przesuwamy językiem po górnej 

wardze od jednego do drugiego kącika ust. 

Jest pięknie i kolorowo – malujemy poprzez dmuchanie przez słomkę, na 

rozcieńczoną farbę, poprzez dmuchanie rozprowadzamy farbę na kartce wg 

własnego pomysłu. 

Źródło : https://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/artykul/wakacyjne-zabawy-logopedyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/
https://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/artykul/wakacyjne-zabawy-logopedyczne


26 CZERWCA ( PIĄTEK) 

 

Temat: Zabawy ruchowe – ćwiczymy mięśnie nóg.  

Przebieg:  

1. Na rozgrzewkę zapraszamy do piosenki z Pipi Pończoszanką       

Piosenka - https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

2. Zestaw ćwiczeń na mięsnie nóg. 

 

• BEREK KULAWY LISEK-  Rodzic wyznacza dziecku pole po którym będzie 

mógł się poruszać. Stojąc na czworaka z jedną nogą uniesioną do góry. 

Dziecko ucieka przed berkiem( berek również chodzi na czworaka z jedną 

nogą uniesioną do góry). Dziecko gdy zostanie złapane zamienia się 

rolami z Rodzicem. 

 

• UTRZYMUJEMY RÓWNOWAGĘ- Dziecko ustawia się w kręgu podpartym. 

Na sygnał Rodzica unoszą jednocześnie do poziomu przed siebie prawą 

rękę i wyprostowaną w tył do poziomu lewą nogę. Wytrzymuje tak 

dziecko ok. 10s. następnie wraca do pozycji wyjściowej. Następnie na 

kolejny sygnał rodzica dziecko podnosi prawą rękę oraz lewą nogę 

wytrzymuje ok. 10s. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy 

 

• TOCZENIE PIŁKI PO NOGACH- Dziecko siedzi na podłodze z prostymi 

rękami opartymi za sobą. Na prostych nogach dziecko kładzie piłkę. Na 

sygnał rodzica, dziecko unosi wyprostowane nogi w górę, aby piłka 

potoczyła się po nogach w stronę bioder. Następnie unosi biodra 

wykonując podpór tyłem, aby piłka stoczyła się po nogach do stóp. W 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


czasie całej zabawy piłka nie może spać z nóg na podłogę. Dziecko 

powtarza to zadanie 5 razy\ 

 

• ZŁAP PIŁKĘ LEŻĄC- Rodzic ustawia dziecku np. 2 krzesła w odległości ok. 2 

m( robimy bramkę). Dziecko kładzie się na brzuszku pomiędzy bramką. 

Rodzic rzuca piłkę do bramki. Zadaniem dziecka jest nie pozwolić 

rodzicowi strzelić gola. Dziecko leży na brzuszku, nogi nie odrywają się od 

podłogi, jedynie może oderwać klatkę piersiową od podłogi oraz ręce. 

 

• DMUCHAMY- Dziecko i rodzic kładą się na brzuszku naprzeciwko siebie w 

odległości ok. 0,5m. naprzeciwko siebie kładą piłeczkę i próbują w nią 

dmuchać, tak aby przeturlała się do drugiej osoby. 

 

3. Masaż relaksacyjny „ Pizza” 

Pizza 
Najpierw sypiemy mąkę (Przebieramy po jego plecach opuszkami palców 
obu dłoni) 
i zgarniamy ją (brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy zagarniające), 
lejemy oliwę (rysujemy palcem falistą linię), 
dodajemy szczyptę soli (lekko je szczypiemy).. 
no… może dwie, trzy. 
Wyrabiamy ciasto (z wyczuciem ugniatamy boki dziecka), 
wałkujemy (wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści w górę i w dół), 
wygładzamy placek (gładzimy plecy) i na wierzchu kładziemy: 
pomidory (delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w miseczki), 
krążki cebuli (rysujemy koła), 
oliwki (naciskamy palcem w kilku miejscach), 
później … (dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy), 
posypujemy serem (szybko muskamy po plecach opuszkami palców obu 
dłoni) 
i… buch! do pieca (Przykrywamy sobą dziecko i na chwilę pozostajemy w tej 
pozycji). 
Wyjmujemy i kroimy: (Kroimy plecy brzegiem dłoni) 
dla mamusi, dla tatusia, dla babci, dla brata 
dla Matyldy… a teraz (dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy). 



Polewamy keczupem (kreślimy palcem na plecach linię z pętelkami) 
i… zjadamy… mniam, mniam, mniam 
 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

„Malowanie liter palcami” 

Pisanie to kluczowa umiejętność dla każdego dziecka. To ćwiczenie sprawia, że 

nauka będzie zabawna i kolorowa, ponieważ dzieci będą używać do pisania 

palców. W ten sposób poznają ruchy związane z pisaniem poszczególnych liter. 

Zatem do dzieła! 

                 

Do tego zadania potrzebujesz tylko: 

- farb do malowania palcami 

- białego papieru 

- ołówka 

- gazety 

Oto zalecenia, które należy przeczytać dziecku... 

Malowanie palcami krok 1 

           



Krok 1: Przez rozpoczęciem zabawy Rodzic szkicuje różne litery 

wykropkowanymi liniami na gładkiej kartce. Powinny się wśród nich znaleźć 

litery imienia dziecka albo śmieszny wyraz do odgadnięcia. 

Malowanie palcami krok 2 

         

Krok 2: Należy przykryć kuchenny stół gazetami, żeby go nie pobrudzić, i 

rozłożyć farby. Wybierz ulubione kolory dziecka! 

Malowanie palcami krok 3 

       

Krok 3: Rodzicu naprowadź dziecko aby  pomalowało palcami kolory swojego 

kocyka, zabawek albo innych rzeczy wokół. Można również wybrać kolor, który 

pokazuje, jak się dzisiaj czuje dziecko! 

Krok 4: Następnie używamy kartek z literami  ćwiczymy śledzenie liter, kropka 

po kropce, palcami. Dziecko wypróbowuje ruchy konieczne do napisania 

różnych liter tyle razy, ile chce. Rodzicu pomóż dziecku wybrać odpowiedni 

kierunek ruchu i kształt każdej litery. 



Krok 5: Teraz dziecko może napisać swoje imię przy pomocy przygotowanych 

wcześniej liter. Kiedy farba wyschnie, można nawet powycinać litery i powiesić 

je na ścianie w pokoju dziecka      . 

POWODZENIA 

Źródło:  https://pp29.opole.pl/wiewiorki/zabawy-ruchowe-w-domu.html 

                    https://www.danonki.pl/znajdz-zajecie/Malowanie-liter-palcami 

 

                             PONIEDZIAŁEK 29.06.2020  

Temat: Wakacje, wakacje! 

1. Zabawa wprowadzająca ,,Powitanie części ciała” 

Dziecko nazywa części swego ciała i jednocześnie wykonuje określone ruchy: 

,,To są palce dłoni, które zamieniają się w magiczne skrzaty. Skrzaty powitają się z nami: 

Palce witają się ze sobą, witają się ze swoją głową, głaszczą włosy, witają się z uszami 

(dotykają je), nosem- liczą dziurki w nosie, usta, brodę, głaszczą szyję, klepią się po 

ramionach, głaszczą swój brzuch, uda, liczą kolana, witają się z kostkami, piętami”.  

Na sam koniec skrzaty witają się z innymi skrzatami (palcami rodzica) i mówią ,, Witam was 

na zabawę już czas”- wszyscy witają się palcami rąk. 

 

2. Wakacyjna zagadka: 

 

Cieszy się dziecko , mama i tato , 

że w końcu zaczęło się gorące ... ( lato ). 

Dziecko dzieli nazwę lato na sylaby. 

 

3. Słuchanie wiersza B. Formy ,,Lato i dzieci”. 

 

Lato do nas idzie, 

zatrzyma się w lesie. 

Jagody, poziomki 

w dużym koszu niesie. 

Słoneczka promienie 

https://pp29.opole.pl/wiewiorki/zabawy-ruchowe-w-domu.html
https://www.danonki.pl/znajdz-zajecie/Malowanie-liter-palcami


rozrzuca dokoła. 

− Chodźcie się pobawić! − 

głośno do nas woła. 

Nad morze i w góry 

chce pojechać z nami. 

Wie, że miło spędzi 

czas z przedszkolakami 

 

 

4. Rozmowa na podstawie wiersza i ilustracji. 

 

- Gdzie zatrzymało się lato? 

- Gdzie lato nas zaprasza? ( do lasu, nad morze, w góry) 

- Jak powinniśmy się zachowywać i czego nie powinniśmy robić podczas pobytu w lesie, 

w górach, nad wodą?-  Rodzic pokazuje dziecku poszczególne ilustracje i omawia je z 

dzieckiem odwołując się do treści wiersza. 

 

 

LAS 



 

MORZE 

 

 

 

 

GÓRY 

 

 



5. Zabawa muzyczno- ruchowa „Maszynista zuch”. 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 

Dziecko wraz z rodzicem ustawia się w „pociąg” i ilustruje ruchem treść zabawy. 

 

6. Zabawa wyciszająca, masaż relaksacyjny ,,Letni spacerek” 

 

Na niebie płyną obłoki, świeci słońce, 

przedszkolaki wybrały się na letni spacer 

po drodze spotkały panią na szpileczkach, 

pana w trampeczkach 

tu stąpały słonie 

i biegły konie, 

wtem przemknęła szczypaweczka, 

spadł drobniutki deszczyk. 

Czy przeszedł cię dreszczyk? 

 

 

                                    30.06.2020 WTOREK 

Temat: „Wakacje tuz, tuż…” 

 

1.„Daleka wędrówka”- opowieść ruchowa przy muzyce A. Vivaldiego „Cztery pory 

roku”- LATO 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8 

 

Rodzic prezentuje dziecku ilustracje przedstawiające: las, łąkę, góry i objaśnia, jak należy się 

poruszać, gdy uniesie w górę którąś z nich. Gdy podniesie do góry ilustracje lasu: poruszamy 

się jak w lesie- powoli, podnosząc wysoko nogi, omijając wystające korzenie drzew. Gdy 

podniesie ilustracje przedstawiającą łąkę: można biec. Natomiast ilustracja góry: należy iść 

bardzo wolno, naśladując ruchem wspinaczkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik
https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8


 

 

 

 



 

 

2. Wykonanie pracy plastycznej „Wakacje tuż, tuż…” 

Potrzebne materiały: 

- 2 x kartka A3 z bloku technicznego, 

- Farby: niebieska i beżowa, 

- 4 szt. Makaronu rurki lub gruby sznurek albo wstążka,  

- kasza manna  

- klej, taśma dwustronna,  

 

 

Sposób wykonania pracy: 

 

Kartkę dzielimy na dwie części. Część górną malujemy niebieską farbą tworząc fale morskie i 

czekamy aż wyschnie. Następnie dolną część kartki smarujemy klejem bardzo dokładnie dość 

grubą warstwą i posypujemy ją kaszą manną tak, żeby powstała chropowata warstwa, którą 

po wyschnięciu malujemy beżową farbą.  

W ten sposób powstała nam plaża. 

Następnie na drugiej kartce  odciskamy stopę dziecka, pomalowaną dowolnym kolorkiem 

farby i wycinamy z zachowaniem dookoła stopy marginesu. Po wyschnięciu farby 

przyklejamy do makaronu, wstążkę lub sznurek tak, żeby powstał klapek- tzw. „japonka” i 

przyklejamy go na wykonaną wcześniej plażę.  



 

 

 

 

Życzymy udanej zabawy! 

 

 


